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27 maja br. Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga,
Starosta Kościański Andrzej Jęcz, Wicestarosta  Kościań-
ski Edward Strzymiński oraz burmistrzowie miast i gmin
powiatu kościańskiego utworzyli Powiatowy Komitet Po-
mocy Powodzianom, którego celem jest pozyskanie środ-
ków na pomoc rodzinom dotkniętym skutkami tegorocznej
powodzi. W ramach komitetu uruchomiono rachunek ban-
kowy, na który można było wpłacać pieniądze, które po za-
kończeniu akcji (30 czerwca br.) zostaną przekazane do
gminy, która dotkliwie ucierpiała na skutek powodzi.

W piątek 25 czerwca o godz. 17.00 Kościański Ośro-
dek Kultury zorganizował koncert charytatywny „Pomoc
dla powodzian”, którego dochód zostanie przekazany na
konto Powiatowego Komitetu Pomocy Powodzianom. W
koncercie wystąpiła Orkiestra Dęta TON, młodzież z Ko-
ściana i Nietążkowa, Roman Wolsztyński z Grzegorzem
Głowackim, kościański zespół „The Inner Child” oraz czem-
pińska grupa „Grzechy Naszych Ojców”. W trakcie kon-
certu młodzież oraz harcerze kwestowali środki na rzecz
powodzian. Zbiórkę prowadzili także wolontariusze pod-
czas imprez kulturalno-rozrywkowych, w trakcie obcho-
dów Dni Kościana, Festiwalu Aktywnego Ruchu Twórcze-
go F-art i Kościan Klasyka.

Na ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla podkarpackiej Gminy
Gorzyce, w wysokości 75 tys. zł z przeznaczeniem na od-
budowę infrastruktury oświatowej zniszczonej wskutek
powodzi.

„Tragedia mieszkańców południowo-wschodniej Polski
dotkniętych powodzią nie jest nam obojętna, dlatego po-
stanowiliśmy udzielić pomoc finansową szczególnie do-
tkniętej powodzią, położonej w widłach Wisły i Sanu, pod-
karpackiej Gminie Gorzyce. Ponad 58 % obszaru tej gmi-
ny o łącznej powierzchni 69 km 2  znalazła się pod wodą.
Szczególnie zależy nam na pomocy w odbudowie infrastruk-
tury szkolnej, tak aby dzieci mogły kontynuować naukę od
1 września br. , a ze względu na stan infrastruktury w Gmi-
nie Gorzyce termin ten jest obecnie zagrożony. ”- powiedział
Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Pomoc dla powodzian

Podczas obchodów XXIV Dni Kościana, w sobotę 29
maja br. do obiegu wprowadzono miejskie dukaty z wize-
runkiem pierwszego znaku ochronnego nadanego kościań-
skim sukiennikom, które będą obowiązywać na terenie
miasta do końca tego roku. W 26 punktach handlowych i
usługowych można już płacić  dukatami za towary i usłu-
gi lub zamieniać jako równowartość 6 złotych. Lista punk-
tów dostępna jest na plakatach rozwieszonych w mieście
oraz na stronach: miasta www.koscian.pl i organizatora
akcji tj. Karkonoskiego Domu Numizmatycznego z Jele-
niej Góry  www.koscian.dukatmiejski.pl

Kościańskie dukaty

W sobotę 12 czerwca 2010 r. w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół nr 4 w Kościanie odbył się Turniej Piłki Ręcz-
nej Chłopców o Puchar Braci Jureckich-Kościan 2010 pod
hasłem „Kościańska ręczna Jureckim wdzięczna”. Uczest-
niczyło w nim pięć drużyn chłopców klas V-tych szkół pod-
stawowych. Najlepszy okazał się klub MKS Tęcza Kościan,
II miejsce zajął klub MKS Arot Astromal Leszno, III miej-
sce KS Polonia Środa Wlkp., IV miejsce UKS Spartanie
Jerka, a V miejsce KPR Wolsztyniak Wolsztyn.

Turniej o Puchar Braci Jureckich
W turnieju wyłoniono najlepszego strzelca, któ-

rym został Damian Bajka ze Środy Wielkopolskiej, a
najlepszym bramkarzem okazał się Łukasz Ossen-
towski z Leszna. Zwycięska drużyna odebrała główne
trofeum z rąk córek braci Jureckich.

Na zakończenie turnieju samorządowcy miasta
Kościana i powiatu kościańskiego wraz z rodziną braci
Jureckich pogratulowali uczestnikom turnieju.

W maju i czerwcu br. w Kościanie zorganizowano cykl
imprez kulturalno-rozrywkowych pod wspólną nazwą „3
razy Tak KOŚCIAN Tak 3 razy”.

W ostatni weekend maja odbyły się występy artystyczne
uzdolnionej młodzieży szkolnej oraz zespołów tanecznych, kon-
kursy przebierańców, kabareton, akrobacje rowerowe oraz po-
kazy rycerskie. Na kościańskim Rynku pojawiły się również
stare syrenki i warszawy.  W piątkowy i niedzielny wieczór
odbyły się koncerty Oddziału Zamkniętego i wokalisty Genesis
Ray’a Wilsona. W weekend od 11 do 13 czerwca Kościan po raz
drugi był gospodarzem Festiwalu Aktywnego Ruchu Twór-
czego F-art podczas którego wystąpił m.in. Witold Pyrkosz w
spektaklu „Eksperyment Adam i Ewa”. W sobotę wieczorem
dla kościańskiej publiczności zaśpiewała Hanna Banaszak.
Natomiast w ramach Kościan Klasyka 18 i 19 czerwca br.
kościaniacy słuchali muzyki klasycznej.

Dni Kościana
F art i Kościan Klasyka

Stroje i pokazy rycerskie oraz prezentacje rzemiosła, przy
zabytkowych murach miejskich tworzyły klimat epoki śre-
dniowiecza

Ray Wilson były wokalista Genesis wykonał największe
przeboje zespołu

W piątek 28 maja br. odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej Kościana, która oficjalnie rozpoczęła
XXIV Dni Kościana. Podczas sesji uczczono 20-lecie
istnienia samorządu terytorialnego. Burmistrzom i
radnym tworzącym samorząd kościański w ostatnich
dwudziestu latach wręczono okolicznościowe statuet-
ki i upominki, wręczając jednocześnie gratulacje i po-
dziękowania.

Podziękowano także Panom Zbigniewowi Jakubia-
kowi i Bogdanowi Jędrzejczakowi za zaangażowanie
w pracę na rzecz tworzenia odrodzonego samorządu
lokalnego, w ramach Komitetu Obywatelskiego oraz
Przewodniczącym Zarządów Osiedli Miasta Kościana.

Sesja była również okazją do wręczenia statuetek
„Kościan Dziękuje”. Kapituła Nagrody „Kościan Dzię-
kuje” przyznała to szczególne wyróżnienie: Jerzemu
Zielonce za działalność badawczą i publicystyczną
związaną z pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy
o Kościanie i jego historii, Leszkowi Michalczakowi za
zasługi dla rozwoju i propagowania ruchu turystycz-
nego w Kościanie oraz Bogusławowi Kostykowi za za-
sługi dla rozwoju i propagowania idei Czerwonego Krzy-
ża oraz honorowego krwiodawstwa w Kościanie.

Jak co roku przyznano również nagrody za osiągnię-
cia w nauce i sporcie najzdolniejszym uczniom kościań-
skich szkół, stypendystom Stowarzyszenia Oświato-
wego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz kościańskim
sportowcom. Podczas sesji wręczono także medale Ko-
ściańskiemu Bractwu Kurkowemu.

Uroczystą sesję uświetnił wykład profesora dr hab.
Andrzeja Stelmacha z UAM w Poznaniu, na temat „Suk-
cesy i porażki odrodzonego samorządu terytorialnego”.

Na zakończenie uroczystej sesji Burmistrz Miasta
Kościana zaapelował do mieszkańców  o solidarność i
pomoc dla powodzian. „Wielu Naszych Rodaków przeży-
wa w obecnej chwili ogromną tragedię, a naszym obowiąz-
kiem jest to uszanować, dlatego tegoroczne Dni Kościana
ze względu na powódź będą miały trochę inny charakter.”-
powiedział Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Uroczysta
sesja

Podziękowanie za wykład Panu profesorowi dr hab. An-
drzejowi Stelmachowi z UAM w Poznaniu składają Bur-
mistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodniczący
Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz
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Wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę na ułoże-
nie nawierzchni asfaltowej na przebudowywanej drodze
gminnej z Gryżyny do Wyskoci Małej na odcinku do Kata-
rzynina o długości 1965 m. Podpisano umowę z konsor-
cjum firm: POL-DRÓG Kościan sp. z o.o. (lider konsor-
cjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o. z Gostynia (partner kon-
sorcjum) na kwotę 443 tys. zł. Termin wykonania zadania
– koniec września 2010 roku.                                          (md)

Łatwiej z Gryżyny
do Katarzynina

27 maja oddano oficjalnie do użytku boisko wielofunk-
cyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 44 x 28
m przy Szkole Podstawowej w Starym Luboszu. W skład
kompleksu wchodzą boiska do piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki oraz kort tenisowy. Obiekt został ponadto
odwodniony i ogrodzony, zamontowano oświetlenie oraz
wykonano chodniki i parking. Wykonawcą zadania była
firma Masters sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt zadania za-
mknął się w kwocie 490 tys. zł, z czego uzyskano dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200 tys.
zł. Przy wspomnianym obiekcie wykonano i wyposażono
ponadto boisko do siatkówki plażowej. Na to zadanie udało
się pozyskać połowę kosztów, tj. 10 tys. zł ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego w Poznaniu. Na otwarciu obiektów
Gmina Kościan gościła m.in. Wiceministra Sportu i Tury-
styki – Ryszarda Stachurskiego, Posła na Sejm RP –
Wojciecha Ziemniaka oraz Dyrektora Departamentu Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego – Tomasza Wiktora. Oba obiekty będą
służyć społeczności Starego i Nowego Lubosza oraz miesz-
kańcom Gminy Kościan.                                                 (md)

Boiska dla Lubosza

W słoneczne niedzielne popołudnie 6 czerwca 2010
roku odbyły się w Racocie zawody drezynowe w ramach
eliminacji powiatowych IV Otwartych Mistrzostw Wiel-
kopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Zawody rozegra-
no na dystansie ok. 200 metrów i połączono je z pikni-
kiem, podczas którego licznie zgromadzeni kibice mogli
skorzystać z rekreacyjnych przejażdżek drezynami i po-
częstunku gastronomicznego (m.in. stoisko wyrobów be-
nedyktyńskich). W zawodach wzięło udział 13 czterooso-
bowych osad. Wygrała drużyna reprezentująca Szkara-
dowo (gmina Jutrosin) z czasem 27,95 sekundy, wyprze-
dzając ubiegłorocznych triumfatorów – ekipę Lubuszcza-
ków z czasem 29,52 sekundy oraz Żółwi z Racotu (30,74
s). Zawodnicy trzech najlepszych osad otrzymali nagrody
rzeczowe i prawo startu w Finałach Mistrzostw Wielko-
polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych, które odbędą się
18 lipca 2010 r. w Jutrosinie. Najlepsza osada kobieca
(OSP Stare Oborzyska III) otrzymała nagrodę Wójta
Gminy Kościan – obiad w restauracji. Organizatorami
zawodów byli Fundacja „Gościnna Wielkopolska”, Mię-
dzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościn-
na” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan przy
pomocy OSP Racot.                                                    (md)

Wyścigi
drezyn ręcznych

W czerwcu br. dobiegła końca kolejna inwestycja gminna
polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Kata-
rzyninie. Trwające blisko rok prace budowlane na terenie
stacji wykonała wyłoniona w przetargu firma Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Handlowe „PRO-MET” H. Kobusińscy i
wspólnicy S.J. z Koźmina Wlkp. Łączna kwota inwestycji
wyniosła 2 868 132,63 zł. Zakres prac obejmował wymianę
urządzeń technologicznych uzdatniających i hydroforowych,
w tym montaż nowych filtrów odżelaziająco - odmangania-
jących z centralnymi aeratorami na dwie równoległe linie
technologiczne uzdatniające wodą surową, mieszaną z ist-
niejących studni głębinowych zlokalizowanych na terenie
stacji wodociągowej oraz ze studni przewidzianych do wyko-

Lepsza woda z Katarzynina
nania. Wykonano również cztery zbiorniki wyrównawcze re-
tencjonujące wodę uzdatnioną o łącznej pojemności 800 m3,
montaż pompowni pracujących w oparciu o przetwornice czę-
stotliwości, montaż pomp płucznych, sprężarek oraz ruro-
ciągów i instalacji technologicznych wraz z armaturą po-
miarową i odcinającą, rozbudowano odstojnik wód popłucz-
nych oraz wykonano prace remontowe budynku stacji.

Rozbudowana stacja uzdatniania wody w Katarzyninie
do wydajności 150 m3/h ze względu na odpowiednie zasoby
wód podziemnych ujęcia Katarzynin oraz skład fizyko–che-
miczny wody stanowić będzie główne źródło zaopatrzenia w
wodę mieszkańców na terenie Gminy Kościan.
(am)

           W czerwcu przy ścieżkach rowerowych wzdłuż Zie-
miańskiego Szlaku Rowerowego postawione zostały dwie
wiaty mające na celu zapewnienie miłośnikom dwóch kó-
łek miejsce odpoczynku podczas rowerowych wypraw. Na
realizacji tego zadania Gmina Kościan otrzymała dofi-
nansowanie z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wy-
sokości  10.000 zł stanowiące połowę kosztów. Pozosta-
łość sfinansowano z budżetu gminy. Miejsca parkingowe
powstały w Racocie przy Alei Lipowej oraz w Nielęgowie
nieopodal budynku dawnego schroniska, tzw. Paryża. (md)

Pomoc z Urzędu
Marszałkowskiego
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Jak już informowaliśmy niebawem rozpocznie się prze-
budowa mostu i alei Tadeusza Kościuszki w Kościanie. W
pierwszym etapie remontu – od środy, 23 czerwca – będą
prowadzone prace na moście.  W związku z pracami re-
montowymi należy się spodziewać utrudnień w ruchu. W
czasie trwania remontu aleja Tadeusza Kościuszki bę-
dzie przejezdna. Ruch będzie jednokierunkowy  - od Ron-
da Solidarności w stronę rynku. Z ulicy Nadobrzańskiej
ruch samochodów także będzie możliwy tylko w lewą stro-
nę, w stronę rynku. Wykonawca prac przewiduje, że całko-
wite zamknięcie ruchu na alei Tadeusza Kościuszki bę-
dzie miało miejsce tylko w dniu wylewania nowej na-
wierzchni na drodze. O terminie tych konkretnych prac
Zarząd Dróg Powiatowych poinformuje w odpowiednim
czasie.

Jednokierunkowa aleja Kościuszki
Aleja T. Kościuszki w czasie remontu będzie jednokierunkowa.

Przebudowa mostu i alei Tadeusza Kościuszki w Ko-
ścianie to inwestycja o wartości 2 milionów 154 tysięcy zło-
tych brutto. Na jej realizację powiat uzyskał wsparcie od
samorządu miasta Kościana oraz Ministerstwa Infrastruk-
tury. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany most
przy ulicy Wrocławskiej oraz ulica do Ronda Solidarności.

Ulica będzie wylana cichą nawierzchnią bitumiczną.
W okolicach poczty i budynku starostwa powstaną wy-
niesione – bezpieczne – przejścia dla pieszych. W związ-
ku z tym, że przejścia będą w innych miejscach niż obec-
nie, zostaną usunięte 4 drzewa. Nowe drzewa zostaną
posadzone w innym miejscu.

Remont wykonywany przez Konsorcjum: „POL – DRÓG
KOŚCIAN” Sp. z o.o. / „POL DRÓG PIŁA” Sp. z o. o.  – zgodnie
z umową – potrwa nie dłużej niż do 30 września.                bj

Powiat Kościański udzielił pomocy finansowej dotknię-
tej powodzią gminie Gorzyce z Województwa Podkarpackie-
go. W środę, 13 czerwca 2010 roku Zarząd Powiatu przedło-
żył projekt uchwały w tej sprawie obradującej Radzie Po-
wiatu Kościańskiego. Radni zgodnie zadecydowali o wspar-
ciu gminy Gorzyce kwotą 75 tys. złotych. Środki zostaną prze-
znaczone na odbudowę infrastruktury oświatowej.

Uzasadniając projekt uchwały i wybór gminy starosta
Andrzej Jęcz podkreślił, że ta decyzja wynika z poczucia
samorządowej wspólnoty i czystej ludzkiej solidarności.
Decyzja taka – zaznaczył starosta - jest tym bardziej uza-
sadniona, że tragedia powodzi nie jest obojętna mieszkań-
com naszego powiatu, którzy sami, indywidualnie udzie-
lają wsparcia powodzianom.

Gmina Gorzyce  leży w Województwie Podkarpackim  -
położona jest w widłach Wisły i Sanu. Poza głównymi rze-
kami przez gminę przepływają wpadające do Wisły: Trze-
śniówka i Łęg.  W gminie mieszka 13 714 mieszkańców.

W skład gminy wchodzą miejscowości: Gorzyce, Wrza-
wy, Motycze Poduchowne, Furmany, Sokolniki, Orliska So-
kolnickie, Trześń i Zalesie Gorzyckie.

Z informacji uzyskanych od władz gminy wynika, że w
maju i czerwcu pod wodą dwukrotnie znalazły się miejsco-
wości: Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, Trześń, Orliska i Fur-
many. Powierzchnia gminy wynosi ponad 69 kilometrów
kwadratowych. Powódź objęła 40 kilometrów kwadratowych
powierzchni. Jest to 58 % obszaru gminy.

Zalanych zostało całkowicie 1040 domów mieszkalnych
oraz budynki gospodarcze, szkoły, domy kultury, strażnice
OSP, przychodnie zdrowia, szatnie sportowe, zakłady pra-
cy oraz kościoły. Wysokość zalania tych budynków wahała
się w granicach 2-4 m.

Poważnym uszkodzeniom uległa infrastruktura gmin-
na. Najbardziej poszkodowane są szkoły w Trześni i Sokol-
nikach. Władze gminy wyrażają obawy co do możliwości
przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Znaczące
straty poniesiono także w infrastrukturze drogowej oraz
kanalizacyjnej. Konieczne remonty przerastają możliwo-
ści finansowe gminy. Skala zniszczeń – w ocenie Zarządu i
Rady Powiatu uzasadnia konieczność udzielenia pomocy.

Podobne projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy
Gminie Gorzyce - na wniosek burmistrzów i wójta - roz-
patrzą w najbliższym czasie rady gmin tworzące powiat.
Pomocy gminie udzieliła już rada miasta Kościana     .bj

Rada
udzieliła pomocy
Gminie Gorzyce

Zdjęcia Urząd Gminy Gorzyce.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zawarł umowę
na remont dwóch dróg powiatowych w Czempiniu.

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana na od-
cinku ponad 800 metrów ulica Kolejowa. Na całej ulicy, od
przejazdu kolejowego do końca zabudowań planowana
jest przebudowa nawierzchni bitumicznej i miejsc posto-
jowych. Ulica zostanie odwodniona. Koszt prac wyniesie
ponad 231 tys. złotych brutto.

Druga część inwestycji to dalsza część wykonywanej
w poprzednich latach modernizacji drogi powiatowej
Czempiń-Borowo. W ramach prac budowlanych na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Chłapowskiego do gimna-

Remont dróg w Czempiniu
zjum zostanie zbudowany nowy chodnik. Przy gimna-
zjum powstanie wyniesione, bezpieczne przejście dla
pieszych oraz zejście – rampa dla wózków i schody  - ze
skarpy. Ponadto na prawie 3 kilometrowym odcinku dro-
gi z Czempinia do Borowa zostanie ułożona nowa na-
wierzchnia bitumiczna. W Borowie zostanie odbudowa-
na zatoka autobusowa i pobudowane miejsce postojowe
przed szkołą podstawową. Koszt prac, które już się roz-
poczęły wyniesie ponad 689 tys. złotych brutto. Prace,
które potrwają do początku sierpnia wykonuje Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o. o. z
Brodnicy.                                                                                 bj

Droga Czempiń-Borowo będzie wyremontowana na odcin-
ku prawie 3 kilometrów. Ulica Kolejowa będzie miała nową nawierzchnię.
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Dwadzieścia lat temu, a dokładnie 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze, w pełni
demokratyczne wybory samorządowe. Ten dzień stał się symbolem demokratyzacji życia
społecznego, zmiany sposobu myślenia o lokalnych sprawach. Z tej okazji Gmina Ko-
ścian zorganizowała festyn rekreacyjno-kulturalny pod nazwą „Z samorządem za pan
brat”, który odbył się na stadionie hippicznym w Racocie. Impreza miała na celu integra-
cję społeczności lokalnej, dlatego też na festyn zostali zaproszeni nasi przyjaciele z
Węgier, przedstawiciele gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Gościn-
na Wielkopolska”, radni poprzednich i obecnej kadencji, włodarze gmin ościennych, soł-
tysi. Swoją obecnością festyn zaszczycili również Poseł na Sejm – Wojciech Ziemniak,
Starosta i Wicerosta kościański oraz Przewodnicząca Rady Powiatu. Wśród zaproszo-
nych gości byli także byli i obecni pracownicy Urzędu Gminy Kościan. 

Zanim zaczął się festyn ze swoją wiedzą o samorządzie musieli zmierzyć się gimna-
zjaliści z czterech gmin wchodzących w skład LGD „Gościnna Wielkopolska”, którzy sko-
rzystali z naszego zaproszenia. Zmagania te odbywały się w racockim gimnazjum. Zada-
niem uczestników było rozwiązanie testu, którego tematyka dotyczyła wiedzy o samorzą-
dzie terytorialnym. Najwiekszą wiedzą popisała się Daria Krzyżaniak z Gimnazjum w
Starych Oborzyskach przed swoja koleżanką Magdalena Książyk i uczennicą Gimnazjum
w Racocie – Martyną Nowak. Klasyfikację zespołową zdecydowanie wygrała Gmina Ko-
ścian, a kolejne miejsca zajęły Krzywiń, Dolsk i Pępowo. Wyniki zostały ogłoszone przez
Henryka Bartoszewskiego - Wójta Gminy Kościan. Wręczenia dyplomów i cennych nagród
dokonali również Marian Poślednik – Prezes Stowarzyszenia LGD „Gościnna Wielkopol-
ska” oraz Jan Szczepaniak – Przewodniczący Rady Gminy Kościan.

Festyn rozpoczęły występy młodzieżowego chóru działającego przy Gimnazjum w
Starych Oborzyskach. Następnie można było podziwiać pokazy aerobiku grupowego w
wykonaniu uczennic ze Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu i Gimnazjum w Racocie.
Po nich na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe: „Kokorzynianki”, „Samo-
sie” z Darnowa i dzieci z zespołu „Obrzanie”, które zaprezentowały piękne ludowe tańce.
Po występach zespołów z Gminy Kościan odbył się koncert zespołu „Whiskey River”,
który porwał widzów w rytmy country. Cała scenografia była również w stylu „Dzikiego
Zachodu”, poczynając od prowadzącego całą imprezę po byka, na którym można było
spróbować swoich sił w „ujeżdżaniu”. Na zakończenie odbył się koncert zespołu „Bier
Boys”, który gra muzykę stylizowaną folklorem z Alp, z zachowaniem pełnego brzmienia
- trąbki, akordeonu, gitary akustycznej, klarnetu i instrumentów klawiszowych. W pro-
gramie znalazły się nieśmiertelne hity biesiadne zaaranżowane w klimacie folkloru
tyrolskiego. Przez cały czas trwania imprezy można było obejrzeć wystawy prac arty-
stycznych, m.in. malarstwa, fotografii, koronkarstwa. Można też było spróbować swoich
sił w strzelaniu z łuku, wiatrówki oraz paintball’a. Dla najmłodszych również nie zabra-
kło atrakcji. Mogli oni zjeżdżać z zamku powietrznego, upodobnić się do postaci z ulubio-
nych bajek poprzez malowanie twarzy, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej
oraz skoków na eurobungee. Dla wszystkich lubiących konie była możliwość przejażdżki
bryczką, a dla tych najmłodszych jazda na kucyku.                                                      (mn)

Z samorządem za pan brat
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miasto Koœcian

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych  nieruchomości grun-
towych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3
Maja:
L.p. Numer geodezyjny Powierzchnia Numer Księgi Cena Wadium

działki działki w m2 Wieczystej wywoławcza w zł w zł
1. 2948/19 3004 29098 360 480,00 36 100,00
2. 2948/20 3997 29098 479 640,00 48 000,00
3. 2948/21 5771 29098 692 520,00 70 000,00
*do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 22 % podatku od towarów i usług

Nieruchomości przeznaczone zostaną zgodnie z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego pod teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usług.
Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie
uiścić nabywca nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 06
sierpnia 2010r. o godzinie 12oo w Urzędzie Miejskim w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 23. Warun-
kiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na jedną działkę na konto
Urzędu Miejskiego w Kościanie numer 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Kościa-
nie lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego. Wadium
winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2010r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy nota-
rialnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane
niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód  tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentu-
jąca osobę prawną bądź osobę fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w
Kościanie, pokój nr 203, telefon (65) 512 14 66 wew. 304.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie kościań-
skich szkół mogą ubiegać się o pomoc rzeczową o charak-
terze edukacyjnym. Szczegółowych informacji na ten te-
mat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-
nej pod nr tel. (65) 5 12 22 23 lub (65) 512 11 11  wew. 301.

Stypendia dla uczniów

Burmistrz Miasta Kościana
informuje, że w dniu 16.06.2010r. na tablicy ogło-

szeń w gmachu Urzędu Miejskiego wywieszony został
na okres 3 tygodni wykaz pomieszczeń znajdujących
się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczo-
nych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres
do 3 lat.

W piątek 18 czerwca br. w Zespole Szkół nr 4 w Ko-
ścianie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia
szkoły połączona z uroczystością nadania szkole imienia
Mariana Koszewskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu
wzięli udział: przedstawiciele samorządu miasta Kościa-
na i powiatu kościańskiego, parlamentarzysta, kościań-
skie duchowieństwo, przedstawiciele Wielkopolskiego Ku-
ratorium Oświaty, jednostek organizacyjnych i stowarzy-
szeń miasta Kościana oraz rodzina patrona, uczniowie i
nauczyciele.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana wręczył dy-
rektorowi szkoły pamiątkowy grawerton z treścią uchwa-
ły nadającej Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w
Zespole Szkół nr 4 w Kościanie imienia Mariana Koszew-
skiego.

Absolwent Szkoły, Burmistrz Miasta Kościana Michał
Jurga w swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystość ta
również dla niego ma ogromne znaczenie. „Chciałbym po-
gratulować całej społeczności szkolnej, nauczycielom,
uczniom i absolwentom oraz ich rodzicom zaszczytnego
jubileuszu 50-lecia szkoły oraz nadania jej imienia Maria-
na Koszewskiego. Wasz patron Marian Koszewski był osobą
niezwykle szlachetną, wybitnym patriotą, działaczem spo-
łecznym, kościańskim historykiem, regionalistą, a zarazem
Honorowym Obywatelem Miasta Kościana. Życzę wszyst-
kim nauczycielom, aby dzięki wybranej postaci Patrona
udało się Wam stworzyć prawdziwie twórczą i wychowawczą
atmosferę w Szkole, sprzyjającą wychowaniu dzieci i mło-
dzieży w duchu patriotyzmu i zaangażowania społecznego.
Natomiast uczniom życzę, aby wybrany Patron stał się dla

Marian Koszewski patronem ZS nr 4
Was wzorem do naśladowania w pracy nad kształtowa-
niem Waszych charakterów i osobowości”-powiedział Bur-
mistrz Miasta Kościana Michał Jurga.

Podczas uroczystości przedstawiono życie i twórczość
Mariana Koszewskiego, a uczniowie w przedstawieniach
artystycznych zaprezentowali wędrówkę po historii szko-
ły. Uhonorowano również nagrodami zwycięzców konkur-
sów zorganizowanych w trakcie prac nad przygotowaniem
szkoły do nadania jej patrona. Uczestnicy uroczystości
otrzymali książkę Mariana Koszewskiego „Pamięć” oraz
okolicznościową broszurę wydaną na tę okoliczność.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga i Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz wręczając
laptopa, pogratulowali dyrektorowi szkoły Leszkowi Mi-
chalczakowi zaszczytnego jubileuszu oraz nowego patrona
Szkoły- Mariana Koszewskiego.

Dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich przygo-
towano w mieście szereg atrakcji. Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Kościanie zorganizuje wypoczynek
letni dla stu uczestników w formie obozu, w dwóch turnu-
sach, nad morzem w Ostrowie koło Jastrzębiej Góry.

Parafie pw. Św. Ducha oraz pw. Św. Brata Alberta będą
współorganizatorami półkolonii, w ramach których planuje
się wyjazdy m.in. do Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w
Swarzędzu, Katedry Poznańskiej, a także zajęcia ruchowo-
sportowe w NANUFAR CLUB i na basenie w Kościanie.

W dniach od 5 do 13 lipca br. odbędzie się rajd rowerowy
po powiecie kościańskim dla uczniów  gimnazjum,  którzy
osiągnęli wysokie oceny w szkole i pochodzą z uboższych
rodzin, organizowany wspólnie przez miasto Kościan i Sto-
warzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska.

Wakacje w mieście
Rada Osiedla „Wesołe Miasteczko” w czerwcu zorgani-

zowała dla dzieci Festyn Powitanie Lata, a Rada Osiedla
Konstytucji 3 Maja Festyn Sportowo-Rekreacyjny również
na powitanie lata oraz turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich z
Kościana.

Ponadto w kościańskich szkołach w okresie wakacji od-
bywać się będą zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne.

Dzieci i młodzież ze szkół z terenu powiatu kościańskie-
go w okresie wakacji będą mogły korzystać z basenu kąpie-
lowego po niższej niż dotychczas cenie (3 zł za godzinę).

Natomiast Kościański Ośrodek Kultury proponuje m.in.
warsztaty taneczne, Kino Letnie oraz wycieczki autokarowe
do Skansenu  Miniatur w Pobiedziskach i Parku Dinozau-
rów „Zaurolandia” w Rogowie. Wszystkich chętnych zapra-
szamy. Szczegóły znajdą Państwo na www.kok.koscian.pl.

Najdroższa tegoroczna inwestycja w obrębie dróg miej-
skich-przebudowa ulicy Niemcewicza została już zakoń-
czona. Całkowity koszt prac zamknął się w kwocie 442
tys. zł. Zakończono również przebudowę ulicy Wschodniej,
gdzie na długości 242 mb ułożona została nawierzchnia z
kostki betonowej. Na inwestycje przeznaczono kwotę 227
tys. zł. W tej samej technologii wykonana została inwe-
stycja drogowa w obrębie ulicy Pszennej. Koszt prac to
233 tys. zł.

Obecnie trwają roboty budowlane na ulicy Kopernika,
w ramach których zostanie położona nowa nawierzchnia
wraz z chodnikami o wartości blisko 179 tys. zł.

W ramach inwestycji oświetleniowych, zgodnie z za-
wartymi umowami z wykonawcami  (w ulicy Winowicza,
Składowej, Wojciechowskiego i Balcera oraz w ulicach osie-
dla nad Łąkami) prace zakończone zostaną do końca sierp-
nia br.

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace remontowe na
al. Kościuszki, na które miasto przekaże powiatowi ko-
ściańskiemu zabezpieczoną w budżecie dotację w wyso-
kości miliona złotych.

Został również rozpisany przetarg na wybudowanie
kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje
boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie.

Inwestycje w mieście

Ulica Niemcewicza o długości 350 mb ma już nową na-
wierzchnię z kostki betonowej wraz z chodnikami

W czwartek 27 maja br., w dzień przed Świętem Mia-
sta, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Ma-
ciej Zielonka w rocznicę 20-lecia odrodzonego samorządu
terytorialnego oddali hołd pierwszym przedstawicielom
samorządu kościańskiego po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r.

Samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów na grobach
pierwszego w niepodległej Polsce Burmistrza Miasta Ko-
ściana Stanisława Koszewskiego, pierwszego Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Stanisława Nowakowskiego
oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej odro-
dzonego samorządu terytorialnego Kazimierza Mizerki.

Hołd
dla pierwszych
samorządowców
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powiat Koœciañski

Na drogach powiatowych Czacz-Widziszewo i Gry-
żyna-Krzywiń trwają zaawansowane prace.

W Czaczu dobiegają końca prace przy układaniu chodni-
ków i ciągów pieszo-rowerowych. W całej miejscowości została

Zaawansowane prace drogowe
już wyremontowana nawierzchnia. W dalszej kolejności prace
będą prowadzone na drodze w stronę Widziszewa. Nowa na-
wierzchnia bitumiczna zostanie położona na odcinku 5 kilome-
trów. Jest to największa, tegoroczną inwestycja powiatu.

Starostwo pozyskało na  inwestycję kwotę ponad 3
milionów 766  tys. złotych. Wartość prac, które zostaną
wykonane wyniesie ponad 7 milionów 603 tys. złotych.
Inwestycje wesprze również Gmina Kościan. Prace wy-
konuje Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno sp. z o. o.

W przypadku drugiej inwestycji, przebudowy drogi
powiatowej z Gryżyny do Krzywinia prace są bardzo
zaawansowane. Na całym 11 kilometrowym odcinku
drogi zostały już odwodnione rowy, wzmocnione pobo-
cza i wyłożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Obec-
nie dobiegają końca prace przy przebudowie chodni-
ków w Jurkowie i Świńcu. Ponadto w Januszewie i Jur-
kowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. W
miejscach niebezpiecznych zamontowane zostaną ba-
riery energochłonne. Na przebudowę tej drogi staro-
stwo pozyskało zewnętrzne wsparcie w wysokości po-
nad 1 milion 964 tys. złotych. Taka sama kwota bę-
dzie pochodziła z budżetu powiatu kościańskiego. Po-
wiat wesprą gminy Kościan i Krzywiń. Koszt prac to 3
miliony 929 tys. złotych. Głównym wykonawcą inwe-
stycji jest poznański oddział firmy SKANSKA S.A. bj

W Czaczu wyłożono nową nawierzchnię.

Koszt remontu drogi Czacz – Widziszewo to ponad 7 milio-
nów 603 tys. złotych.

Na drodze Gryżyna – Krzywiń zakończono układanie no-
wej nawierzchni bitumicznej.

Droga została poszerzona.
W Jurkowie i Świńcu dobiegają końca prace przy układa-
niu chodników.

W celu ułatwienia pacjentom korzystania z usług SP
ZOZ w Kościanie przedstawiamy Państwu trzy możliwe
przypadki postępowania. Mamy nadzieję, że ta skrótowa
informacja ułatwi Państwu korzystanie z usług tej me-
dycznej placówki.

Przypadek I
Pacjent ze skierowaniem do poradni

 /w czasie funkcjonowania poradni chirurgicznej/

Pacjent zgłasza się do rejestracji i w zależności od stanu
zdrowia:
1.  Jeśli stan zdrowia tego wymaga to usługa realizowa-
na jest w trybie natychmiastowym. Dotyczy to jedynie sta-
nów nagłych i urazów.
2. W przypadku sytuacji stabilnej pacjent jest obsługi-
wany w kolejności zgłoszenia się-otrzymuje informacje o
przybliżonej godzinie przyjęcia w poradni.

Pacjent jest badany w poradni przez lekarza.
W przypadku potrzeby wykonania badań diagnostycznych
Pacjent otrzymuje stosowane skierowanie do laborato-
rium lub pracowni badań obrazowych
W sytuacji pilnej Pacjent po wykonaniu badań dodatko-
wych wraca ponownie do Poradni i jest dalej poza kolejno-
ścią badany przez lekarza
W przypadku nie wymagającym natychmiastowej konsul-
tacji pacjent po wykonaniu badań dodatkowych zgłasza
się w innym wyznaczonym terminie.

Jeśli poruszanie się pacjenta jest utrudnione to per-
sonel szpitala zobowiązany jest do przewiezienie pacjen-
ta na wózku siedzącym. Przy przewożeniu pacjenta moż-
liwa jest pomoc rodziny lub osób towarzyszących  ale pod
warunkiem nadzoru przez personel szpitala.

Wizyta w poradni chirurgicznej jest usługą realizo-
waną w trybie ambulatoryjnym. W związku z tym pacjent
powinien okazać poza stosownym skierowaniem i doku-
mentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń NFZ

W poprzednim numerze Orêdownika informowaliœmy o zakoñ-
czonym remoncie elewacji budynku koœciañskiego SP ZOZ nazywa-
nego potocznie pawilonem chirurgicznym. Obecnie zakoñczy³y siê
tak¿e prace budowlane na czwartym piêtrze tego budynku, gdzie
bêdzie siê mieœci³ oddzia³ intensywnej opieki medycznej. Jest to bar-
dzo du¿y oddzia³. Jego powierzchnia to ponad 500 metrów kwadra-
towych. Sama sala do intensywnej terapii ma oko³o 200 metrów
kwadratowych. Ten wysokospecjalistyczny oddzia³ jest  przygoto-
wywany na obs³ugê 6 ³ó¿ek ciê¿ko chorych pacjentów.

Koszt zakoñczonych prac budowlanych oddzia³u to kwota po-
nad 1,9 mln z³otych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wy-
posa¿enie oddzia³u w sprzêt i meble. Dyrekcja szpitala przewiduje
dalsze, liczne prace modernizacyjne budynku, s³u¿¹ce jego zago-
spodarowaniu. Powodzenie tych planów gwarantuje dobra sytu-
acja finansowa koœciañskiego szpitala. Z przyjêtego w czerwcu
przez Radê Powiatu Koœciañskiego sprawozdania z dzia³alnoœci szpi-
tala w ubieg³ym roku wynika, ¿e SP ZOZ nie korzysta³ w 2009 roku
z kredytów bankowych na finansowanie podstawowej dzia³alnoœci
placówki, a zysk szpitala by³ dodatni i  wyniós³ 2 233 917,88 z³. bj

Koniec prac budowlanych

Nowoczesny oddzia³ intensywnej opieki medycznej czeka na sprzêt
i meble. Trwa procedura przetargowa na ich zakup.

cała posiadaną dokumentację lekarską oraz poinformo-
wać powinien o przebiegu dotychczasowego  leczenia. /ko-
nieczna jest informacja dotycząca pobieranych leków oraz
odczynów alergicznych/.

Przypadek II
Pacjent bez skierowania do poradni

Dotyczy to jedynie przypadków w trybie pilnym tj. stanów
nagłych i urazów. Postępowanie jest podobne jak w wyżej
omówionym przypadku.

Przypadek III
Pacjent trafia do szpitala po godzinie 18.00.

Pacjent trafia bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego.
Od oceny stanu pacjenta uzależnione jest dalsze postępo-
wanie.
W przypadkach ciężkich pacjent jest hospitalizowany na
oddziale SOR lub na innym oddziale tutejszego szpitala.
Poza  badaniem i obserwacją pacjentów wykonywane są
czynności administracyjne związane z udzielaniem świad-
czeń medycznych.
W przypadku konieczności wykonania badań diagnostycz-
nych poza oddziałem SOR pacjent przemieszcza się w
asyście personelu medycznego Oddziału SOR. Pacjent w
pozycji siedzącej lub leżącej przewożony przez personel
szpitala.
Jeśli zachodzi potrzeba  konsultacji specjalistycznych
wzywani są lekarze dyżurni z innych oddziałów
Po uzyskaniu wyników badań dodatkowych oraz konsul-
tacjach specjalistycznych podejmowana jest decyzja co do
dalszego postępowania diagnostyczno – terapeutycznego.
Pacjent może być przyjęty do szpitala, odesłany do domu
lub przekazany do innego ośrodka specjalistycznego.

wm

ABC pacjenta w kościańskim szpitalu
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VII już raz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzy-
winiu był w czerwcu gospodarzem Powiatowego Konkursu
Matematycznego „Finansista”. Od siedmiu lat patronują
mu Starosta Kościański, Dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Krzywiniu, Bank BPH w Warszawie.
Bank jest też głównym sponsorem konkursu.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umie-
jętności matematycznych, które okazują się niezbędne przy
podejmowaniu decyzji dotyczących finansów osobistych.
Zadania konkursowe dotyczą zagadnień takich, jak kre-
dytowanie, oszczędzanie, strata, zysk, lokata, oprocento-
wanie, rabat, ubezpieczenie, odszkodowanie, kupno, sprze-
daż, kursy walut, obrót walutą, obligacje, akcje.

W tym roku w zmaganiach udział wzięło 40 uczniów z
dwunastu szkół (Borowo, Jerka, Kościan, Nietążkowo,
Racot, Stare Oborzyska, Stare Bojanowo, Śmigiel). Po-
nad połowa uczestników konkursu to gimnazjaliści, któ-
rzy nie obawiali się rywalizacji z licealistami.

Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali zadania wy-
brane spośród dwudziestu przygotowanych do rozwiąza-
nia. Zadania miały różny stopień trudności. O zwycięstwie
w konkursie zdecydowała liczba zdobytych punktów.

Laureatami konkursu zostali uczniowie LO nr 1 w Ko-
ścianie. Pierwsze miejsce zajął Jacek Tomaszewski z Ko-
ściana, drugie - Zuzanna Pacholczyk z Turwi, trzecie -
Michał Olejnik ze Śmigla. Opiekunkami tych uczniów były
panie Teresa Suchłobowicz, Violetta Błażeczek i Anna
Kwaśniewska.

Laureaci otrzymali wartościowe nagrody. Starosta Ko-
ściański ufundował wieżę stereo, kino domowe i aparat
fotograficzny, główny sponsor, Bank BPH - dwa laptopy i
aparat fotograficzny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali gadżety Banku BPH.

Zaproszeni goście, Andrzej Jęcz, Starosta Kościański,
Maciej Kowalewski,  przedstawiciel Banku BPH, Paweł
Buksalewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń złożyli
gratulacje laureatom konkursu i ich opiekunom.

Dyrektor szkoły, Grażyna Kuźmińska przekazała sło-
wa uznania zarówno uczniom biorącym udział w konkur-
sie, jak i nauczycielom, którzy tych uczniów do konkursu
przygotowali. Słowa podziękowania skierowała do osób,
które ufundowały nagrody i wsparły organizację konkur-
su, a także do nauczycieli i uczniów ZSP w Krzywiniu,
którzy pomagali w organizacji konkursu.                          eg

Finansista po raz VII
Laureaci i sponsorzy tegorocznego konkursu matematycznego.

Uczniowie i studenci z Powiatu Kościańskiego ko-
lejny już rok mogą składać wnioski o Stypendium Sta-
rosty Kościańskiego na rok szkolny/akademicki 2010/
2011.

Uczniowie mogą składać wnioski o stypendium w
terminie od 1 lipca do 10 września. Studenci w termi-
nie od 1 lipca do 10 października. Wnioski znajdują się
na stronie internetowej powiatu. Można je pobierać i
składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych sta-
rostwa na ulicy Gostyńskiej 38 w Kościanie.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się ucznio-
wie, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu
kościańskiego,
b) są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadec-
twa dojrzałości,

c) ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
d) osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z
poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studen-
ci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu
kościańskiego,
b) są studentami studiów wyższych studiującymi w try-
bie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i
niepublicznych,
c) ukończyli I rok studiów,
d) nie ukończyli 25 roku życia,
e) osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z
poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej
4,50).

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:

a) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajo-
wym lub międzynarodowym,
b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmio-
towych i artystycznych szczebla centralnego.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kan-
dydata, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
b) aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub ksero-
kopię dowodu osobistego,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świa-
dectwa szkolnego/indeksu za ostatni rok nauki lub ory-
ginał świadectwa/indeksu (do wglądu),
d) zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki
wydane przez szkołę lub uczelnię,
e) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
ucznia/studenta,
f) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie
ucznia/studenta.                                                                    bj

Czas na wnioski

Powiat Kościański już po raz czwarty przystąpił do
udziału w piątej edycji realizowanego przez Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie programu „Poławiacze Pereł” –
Program Odkrywania Talentów Szkoła Letnia 2010.

Do udziału w Szkole Letniej nominowani zostali: Ja-
cek Tomaszewski i Zuzanna Pacholczyk, uczniowie I klasy
I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościa-
nie. Fundatorem programu jest Starosta Kościański.

„Poławiacze Pereł” to program odkrywania talentów,
który zrodził się z przekonania, że uzdolnieni młodzi lu-
dzie są we wszystkich środowiskach – zarówno wielko-
miejskich, jak i tych o niskim kapitale społeczno-ekono-
micznym czy kulturowym. Uniwersytet Jagielloński od
wieków przyciąga jednostki wybitnie utalentowane, za-

Poławiacze Pereł
pewniając warunki rozkwitu drzemiących w nich możli-
wości. Jednak, z różnych względów, podjęcie nauki w ośrod-
ku akademickim nie jest oczywistą drogą rozwoju dla
wszystkich utalentowanych młodych ludzi. Warto – zda-
niem organizatorów programu - pamiętać o tych, którzy
nie w pełni zdają sobie sprawę z własnego potencjału in-
telektualnego i bez odpowiedniej inspiracji nie podejmą
takiej decyzji.

Udział w 14-dniowym letnim obozie naukowym obej-
muje zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną
kadrę (nauczycieli akademickich UJ, animatorów kultu-
ry, psychologów), udział w szkoleniach i warsztatach, a
także dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne (wy-
cieczki, wizyty w muzeach, w teatrze, kinie).                 mk

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego,
która odbyła się w środę 16 czerwca. Starosta Kościański
Andrzej Jęcz w towarzystwie burmistrzów i wójta gmin
powiatu wręczył 19 stypendiów Stowarzyszenia Oświato-
wego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Radnym i zaproszonym gościom tegorocznych stypendy-
stów przedstawił prezes stowarzyszenia dr Cezary Trosiak.

Roczne stypendia w wysokości 150 złotych miesięcz-
nie otrzymali gimnazjaliści, a 200 złotych uczniowie szkół
Ponadgimnazjalnych.
- Barbara Jórga, uczennica Gimnazjum nr 2 w Kościanie,
miała średnią ocen 5,53,
- Krzysztof Ratajczak, uczeń Gimnazjum nr 3 w Kościa-
nie, miał średnią ocen 5,0,
- Zuzanna Pacholczyk, uczennica Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kościanie, miała średnią ocen 5,71,
- Sylwia Kozłowska, uczennica Liceum Ogólnokształcące-
go im. Oskara Kolberga w Kościanie, miała średnią ocen
5,27,
- Agnieszka Maik, uczennica Gimnazjum nr 4 w Kościa-
nie, miała średnią ocen 5,6,
- Krystian Rybicki, uczeń Gimnazjum w Lubiniu, miał
średnią ocen 4,56,
- Hanna Wolan, uczennica Gimnazjum w Lubiniu, miał
średnią ocen 5,50,
- Natalia Ratajczak, uczennica Gimnazjum w Borowie,
miał średnią ocen 4,88,
- Magdalena Walasek, uczennica Gimnazjum w Borowie,
miała średnią ocen 5,33,
- Patryk Franek, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nietążkowie, miał średnią ocen 5,19,
- Magdalena Kasperska, uczennica Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, miała średnią
ocen 5,19,
- Tomasz Piotrowski, uczeń Gimnazjum w Starej Przysie-
ce Drugiej, miał średnią ocen 4,91,
- Anna Krysman, uczennica Gimnazjum w Czaczu, miała
średnią ocen 5,3,

-  Joanna Dąbrowska, uczennica Gimnazjum w Broniko-
wie, miała średnią ocen 5,47,

Jednorazowe nagrody otrzymali uczniowie:
- Karina Mania, uczennica Gimnazjum w Starych Obo-
rzyskach, miała średnią ocen 5,18,
- Karina Charłos, uczennica Gimnazjum w Lubiniu, mia-
ła średnią ocen 4,93,
 - Karina Glumińska, Uczennica Liceum Ogólnokształcącego
im. Oskara Kolberga w Kościanie, miała średnią ocen 4,93,
- Sandra Ratajczak, uczennica Gimnazjum w Czaczu,
miała średnią ocen 5,47,
- Dominika Piotrowska, uczennica Gimnazjum w Starej
Przysiece Drugiej, miała średnią ocen 5,0
Stypendystom i nagrodzonym uczniom w imieniu Rady
Powiatu Kościańskiego pogratulowała sukcesów Iwona
Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskie-
go. Przewodnicząca pogratulowała wszystkim rodzicom
tak uzdolnionych i pracowitych dzieci.
Powiat Kościański jest członkiem wspierającym Stowa-
rzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego i
pomaga w finansowaniu stypendiów dla młodzieży.

Stypendyści
Dezyderego Chłapowskiego

Stypendyści w towarzystwie starosty i włodarzy gmin po-
wiatu.
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Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów aptek w lipcu w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne.

1. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 1 lipca 2010
2. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 2 lipca 2010
3. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54  3 lipca 2010
4. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21  4 lipca 2010
5. Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 5 lipca 2010
6. Apteka –Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 6 lipca 2010
7. Apteka -Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 7 lipca 2010
8. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 8 lipca 2010
9. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 9 lipca 2010
10. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 10 lipca 2010
11. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 11 lipca 2010
12. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 12 lipca 2010
13. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 13 lipca 2010
14. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 14 lipca 2010
15. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 15 lipca 2010
16. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 16 lipca 2010
17. Pod Lipą Kościan, ul. Nacławska 10/1 17 lipca 2010
18.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 18 lipca 2010
19. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 19 lipca 2010
20.Św. Łukasza Kościan ul. Szkolna 54 20 lipca 2010
21. Apteka – Tesco Kościan, ul. Śmigielska 53a (na terenie marketu Tesco) 21 lipca 2010
22. Apteka - Kaufland Kościan, Al. Kościuszki 9 (na terenie marketu Kaufland) 22 lipca 2010
23. Arnica Kościan os. Jagiellońskie 82 c 23 lipca 2010
24. Eskulap Kościan al. Kościuszki 15 24 lipca 2010
25. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 25 lipca 2010
26. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 26 lipca 2010
27. Na Deptaku Kościan ul. Wrocławska 22 27 lipca 2010
28. Pharmakon Kościan os. Jagiellońskie 51a 28 lipca 2010
29. Pod Białym Orłem Kościan ul. Rynek 21 29 lipca 2010
30. Grodzka Kościan ul. Rynek 28 30 lipca 2010
31. Pod Białym Orłem Kościan, ul. Rynek 21 31 lipca 2010
Apteka dyżurująca jest czynna w czasie, kiedy nie są otwarte inne apteki na terenie Miasta Kościana.

Apteki w powiecie

powiat Koœciañski

Orędownik Samorządowy. Pismo informacyjne.Redagują
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miejski w Ko-
ścianie, Urząd Gminy w Kościanie. Nakład 8 tys. egz.
Powiat: 065 512 08 25; e-mail: powiatkoscian@post.pl;
Internet: www.powiatkoscian.pl
Miasto: 065 512 11 11; e-mail:koscian@koscian.pl; Inter-
net: www.koscian.pl
Gmina: 065 512 10 01; sekretariat@gminakoscian.pl; In-
ternet: gminakoscian.pl

Stare powiedzenie mówi, iż pewnych rzeczy, jeśli już
się ich nauczymy, nie zapomina się – tak jak jazdy rowe-
rem.  Często okazuje się jednak, iż mimo, że potrafimy
utrzymać się na jednośladzie zapominamy o przepisach i
podstawowych zasadach bezpieczeństwa  korzystania z
niego. Część osób zapomina, część nigdy po prostu ich nie
poznała.  Nie wymaga się uprawnień do jazdy rowerem od
osoby, która ukończyła 18 lat.  Dlatego Pyrek chciałby przy-
pomnieć  kilka podstawowych zasad, które dotyczą cykli-
stów.

Może się to wydawać niewiarygodne, ale zdarzają się
osoby, które nie wiedzą iż na polskich drogach obwiązuje
ruch prawostronny. Pyrek wielokrotnie obserwował podob-
ne zachowania i to najczęściej właśnie na ścieżkach rowe-
rowych. Przypomnijmy zatem, że rowerzysta ma obowią-
zek korzystać z istniejącej drogi dla rowerów lub drogi dla
rowerów i pieszych. Gdy nie ma drogi dla rowerów, wów-
czas rowerzysta powinien w pierwszej kolejności korzy-
stać z pobocza. Jeżeli pobocze nie nadaje się do jazdy lub
jazda rowerem utrudniałaby ruch pieszym, rowerzysta
może poruszać się po jezdni. Jezdnią należy jechać prawą
stroną, zajmując miejsce jak najbliżej prawej krawędzi.
W przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny
one poruszać się jeden za drugim. Przepis dopuszcza moż-
liwość jazdy rowerami w kolumnie. W takim przypadku
liczba pojazdów nie może przekraczać 15, należy zacho-
wać szyk jazdy jeden za drugim, a przerwa między kolum-
nami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów.    
Rozwój infrastruktury rowerowej w naszym otoczeniu po-
woduje iż, już nie tylko na jednym kościańskim  rondzie
znajdują się znaki informujące  „o przejeździe dla rowe-
rów”. Niektóre osoby traktują je równoznacznie z komendą
„jedź nie oglądaj się”. Kilku z nich z pewnością jeszcze
długo pamiętać będzie skutki swojej ignorancji.  Rowe-
rzysta korzysta z pierwszeństwa przejazdu w poprzek jezd-
ni tylko i wyłącznie w jednym przypadku – mianowicie,
gdy znajduje się już na wyznaczonym przejeździe. Cykli-
sta nie może wjechać rozpędzonym rowerem wprost pod
jadący pojazd – co niestety często można zaobserwować.
Innym z nagminnych wykroczeń jest  zjeżdżanie z drogi
dla rowerów na jezdnię. W tym przypadku rowerzysta
korzysta ze statusu włączającego się do ruchu i jest zobo-
wiązany do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpie-
nia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu poruszają-
cym się po jezdni.

 Pyrek spotyka  się często z pytaniem, czy można ro-
werem jechać chodnikiem?
Są sytuacje, które dopuszczają jazdę chodnikiem. Rowe-
rzysta może jechać chodnikiem, gdy dozwolona prędkość
dla pojazdów na jezdni przekracza 60 km/h i szerokość
chodnika wynosi co najmniej 2 metry. W Kościanie nie ma
takich ulic. Zatem chodnikiem może jechać rowerem tylko
osoba dorosła, która wybrała się na przejażdżkę również
z jadącym na rowerze dzieckiem w wieku poniżej 10 lat.
W takiej sytuacji rowerzyści - opiekun i dziecko - ustę-
pują miejsca pieszym. Wyjątkowo, gdy nie ma chodnika
lub pobocza, opiekun i jadące z nim dziecko mogą jechać
jezdnią po jej lewej stronie (co umożliwi obserwację nad-
jeżdżających pojazdów, którym rowerzyści powinni ustą-
pić miejsca – usunąć się z ich toru jazdy). Opiekun i dziec-
ko powinni jechać jeden za drugim jak najbliżej krawędzi
jezdni (osoba dorosła najlepiej tuż za dzieckiem tak, aby
pozostawało ono pod jej kontrolą). 

Na zakończenie Pyrek apeluje do rowerzystów o wła-
ściwe sygnalizowanie zmian kierunków jazdy i upewnie-
nie się czy manewr ten można bezpiecznie wykonać, a tak-
że o zachowanie szczególnej ostrożności podczas włącza-
nia się do ruchu.  

Policjant Pyrek

Pyrka rady
dla rowerzystów

Już w dniach 24 – 25 lipca (sobota – niedziela) wiel-
kopolski Lubiń zaprasza na imprezę „Na szlakach tra-
dycji”. Dwudniowy festyn będzie świętem muzyki, kul-
tury i lokalnych specjałów. Nie zabraknie zabaw dla
dzieci i konkursów. Muzyczną gwiazdą imprezy będzie
Stanisław Soyka. Warto być w tych dniach w Lubiniu u
stóp wybudowanego za czasów Bolesława Śmiałego
klasztoru Benedyktynów.

Pretekstem dla organizacji imprezy jest pięćsetna
rocznica zapisania po raz pierwszy w Kronikach Bene-
dyktyńskich receptury „Benedyktynki” – produkowanej
przez lubińskich mnichów w tradycji klasztornej na-
lewki z 21 ziół. Benedyktynka produkowana przez lu-
bińskich mnichów, to owoc wielowiekowej tradycji klasz-
tornej.

Konkurs kulinarny na dania i desery, w których re-
cepturach kucharki i kucharze sięgną po benedyktynkę
będzie jedną z atrakcji imprezy. W jego jury zasiądzie
między innymi znawczyni kuchni polskiej i autorka nie-

zliczonych książek kulinarnych – Hanna Szymander-
ska.

Na scenie imprezy przez dwa dni prezentować będą
się artyści ludowi, zespoły dziecięce, orkiestry i grupy
gospel. W niedzielę o godzinie 19.00 w solowym koncer-
cie wystąpi Stanisław Soyka. Artysta od trzydziestu
lat nagrywający płyty i piosenki zapadające w pamięć
pokoleniom wrażliwych słuchaczy.

Obok strawy duchowej nie zabraknie też atrakcji kuli-
narnych. W bezpośrednim pobliżu sceny producenci regio-
nalnych specjałów z wielkopolski i sąsiednich regionów ofer-
tować będą swojej wyroby – wypieki, wędliny, sery czy mio-
dy. Przy stoiskach gastronomicznych skosztować będzie
można regionalnych specjałów i dań z grilla.
 W ramach imprezy odbędą się między innymi:
- konkursy wiedzy o regionie z nagrodami
- koncerty na scenie plenerowej
- prezentacje kulinarnych tradycji regionu i produktów
regionalnych;
- prezentacje rękodzieła;
- zwiedzanie Klasztoru pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
- gry i zabawy dla dzieci
- rajd rowerowy

Przy okazji wizyty w Lubiniu warto zaplanować wy-
cieczki po regionie - okolica klasztoru lubińskiego jest
szczególnie pięknym przykładem morenowego krajobra-
zu Wielkopolski. W niedalekiej odległości od klasztoru
znajdują się jeziora: Cichowo, Mórka oraz Dolskie. Licz-
ne okoliczne łagodne wzniesienia pokryte są lasami i
stanowią ciekawą atrakcję turystyczną.

Bliższe i dalsze okolice Lubinia obfitują w atrakcje
turystyczne, którym należy się większa uwaga i roz-
głos, w tym między innymi bazylika na Świętej Górze w
Głogówku na terenie gminy Piaski, tuż za granicą mia-
sta Gostynia, pałac w Głuchowie, zamek i biblioteka w
Kórniku, parowozownia w Wolsztynie, zabytki Leszna,
Śremu, czy Kościana.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Edu-
kacyjne MCA  prowadzące od wielu lat działalność edu-
kacyjną i artystyczną na terenie Poznania oraz woje-
wództwa wielkopolskiego. Imprezę wspierają i współ-
organizują: Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd
Miasta i Gminy Krzywiń, Smak i Tradycja Sp. z o.o.
oraz MCA.pl Sp z o.o.                                                         wl

Muzyka, zabawa
i lokalne specjały
u stóp klasztoru
w Lubiniu

500 lat benedyktynki to główny pretekst organizacji festy-
nu.


